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INDICAÇÃO Nº 26/2021 
 
O Vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, e após anuência deste 
Plenário, INDICAR   respeitosamente à Administração Municipal, para que dentro de suas 
possibilidades orçamentárias, providencie a construção de um Portal na entrada de Baldim, 
outro na entrada de São Vicente e outro na saída da rodovia LMG 511 denominada Rodovia 
Pedro Sabino que liga Baldim a Santa do Riacho identificando o nome do munícipio nos 
portais e até mesmo nossa principal atividade econômica que é a fabricação de doces ”. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O vereador autor desta Indicação afirma que esses portais são comuns em outras cidades e, 

portanto, seria interessante o estudo para posterior colocação desses pórticos para que todos 

que passarem pelo município se sintam acolhidos por este povo hospitaleiro e possam tirar 

fotos afirmando a passagem por um munícipio que possui muitas belezas naturais e 

conhecido como a cidade dos doces; 

Assim levarão o nome de nossa cidade em suas imagens registradas bem como nosso 

potencial turístico e cultural.  

Em muitas outras cidades localizadas na região central do estado de Minas Gerais possuem 

portais de entrada e saída da cidade, objetivando informar o nome da cidade e dar boas-

vindas aos que chegam, e agradecer as visitas daqueles que saem, ou mesmo dar uma 

referência aos que passam pela Rodovia; pois 

Muitos passam por nossa rodovia LMG 511 sem mesmo saber qual o nome de nosso 

município, e que, o mesmo é destaque na fabricação de doces de marca famosas no mercado. 

Sugiro ainda, que estes portais sejam construídos de forma que identifiquem a nossa principal 

atividade econômica, que é o setor de fabricação de doces. 

Contando com o apoio dos nobres colegas vereadores na aprovação da INDICAÇÃO, agradeço. 

Sala das Sessões, 02 de março de 2021. 

 

Pedro Henrique Pereira Correa 
VEREADOR 

 
 


